Procedementos de Admisión aos estudos universitarios oficiais de
Grao no SUG
4.- As universidades públicas do sistema universitario de Galicia acordan manter un
sistema semellante ao actual que xa foi asimilado polo alumnado ao que se fai
referencia no apartado anterior. Neste senso, polo tanto, a ordenación en cada un dos
estudos universitarios oficiais de Grao nas Universidades do Sistema Universitario de
Galicia farase en función da Nota de Admisión, que poderá chegar ata un máximo
de 14 puntos.
Con carácter xeral, a Nota de Admisión establecerase mediante a suma da Nota
de Acceso á Universidade (NAU) e a cualificación vinculada ao Grao, resultante
das ponderacións (0.1 ou 0.2) sobre a cualificación acadada nas materias
obxecto de exame na Parte Voluntaria e/ou da materia troncal de modalidade da
Parte Obrigatoria da proba ABAU, no caso de que as devanditas materias fosen
aprobadas con una nota mínima de 5.0 e estean adscritas á rama de
coñecemento do título ao que se queira ser admitido, de acordo coa Táboa de
ponderacións que figura como Anexo I establecida polas tres universidades do SUG
para o acceso aos estudos oficiais de grao no curso académico 2019-2020. O
resultado da Cualificación vinculada ao Grao (M1 x 0.1 ou 0.2 + M2 x 0.1 ou 0.2) será
dun máximo 4 puntos.
4.1.- Para os estudantes de Bacharelato LOMCE que superen a proba de avaliación
de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU):
Nota de admisión = 0,6 * NMB + 0,4 * CPO + a * M1 + b * M2
NMB =
CPO =

M1, M2 =

Nota media do bacharelato
Cualificación da Parte Obrigatoria da proba de avaliación do bacharelato para o
acceso á Universidade

Cualificacións dun máximo de dúas das catro materias das que se examinase o
alumno/a na Parte Voluntaria da ABAU e/ou da materia Troncal de Modalidade
correspondente á Parte Obrigatoria da ABAU, que proporcionen mellor nota de
admisión.

De ser o caso, a nota de admisión incorporará as cualificacións das materias da
Parte Voluntaria e/ou da materia troncal de modalidade da Parte Obrigatoria da ABAU
no caso de que as devanditas materias estean adscritas á rama de coñecemento do
título ao que se queira ser admitido, de acordo cos parámetros de ponderación
establecidos polas tres universidades do SUG para o acceso aos estudos oficiais
de grao no curso académico 2019-2020.
4.2.- Para estudantes de bacharelato que superasen a PAU regulada polo RD
1892/2008, do 14 de novembro:
Nota de admisión = 0,6 * NMB + 0,4 * CFX + a * M1 + b * M2
NMB =

Nota media do bacharelato

CFX =

Cualificación da Fase Xeral da PAU

Cualificacións dun máximo de dúas das catro materias das que se examinase o
alumno/a na Parte Voluntaria da ABAU e/ou da materia troncal de modalidade
M1, M2 =
correspondente á Parte Obrigatoria da ABAU, que proporcionen mellor nota de
admisión.
Parámetros de ponderación das materias da Parte Voluntaria e/ou da materia
a, b =
Troncal de Modalidade da ABAU que proporcionen mellor nota de admisión.
De ser o caso, a nota de admisión incorporará as cualificacións das materias
da Parte Voluntaria da ABAU e/ou da materia troncal de modalidade da Parte
Obrigatoria da ABAU no caso de que as devanditas materias estean adscritas á
rama de coñecemento do título ao que se queira ser admitido, de acordo cos
parámetros de ponderación establecidos polas tres universidades do SUG para o
acceso aos estudos oficiais de grao no curso académico 2019-20.
4.3.- Para estudantes en posesión dos títulos de Técnico Superior de
Formación Profesional, Técnico Superior Deportivo ou Técnico Superior en Artes
Plásticas e Deseño a que se refiren os artigos 44, 53 e 65 da Lei Orgánica 2/2006,
de 3 de maio de Educación, ou títulos equivalentes:
O alumnado que estea en posesión dos títulos de Técnico Superior de
Formación Profesional, Técnico Superior Deportivo ou Técnico Superior en
Artes Plásticas e Deseño ou títulos equivalentes, poderán acceder ás ensinanzas
universitarias oficiais de grao, sen necesidade de proba. Aqueles que desexen
aumentar a súa Nota de Acceso á Universidade (NAU), poderán presentarse á
Parte Voluntaria da ABAU. Neste caso, as universidades do SUG utilizarán para a
adxudicación de prazas a nota de admisión que corresponda, que se calculará coa
seguinte formula:
Nota de admisión = NMTS + a * M1 + b * M2
Nota media do Ciclo Formativo de Grao Superior
Cualificacións dun máximo de dúas das materias da Parte Voluntaria da ABAU
M1, M2 = que proporcionen mellor nota de acceso das que se examinase o alumno/a que
proporcionen mellor nota de admisión.
Parámetros de ponderación das materias da Parte Voluntaria da ABAU para o
a, b =
acceso á Universidade que proporcionen mellor nota de admisión.
NMTS

De ser o caso, a nota de admisión incorporará as cualificacións das materias
da Parte Voluntaria da proba ABAU no caso de que as devanditas materias
estean adscritas á rama de coñecemento do título ao que se queira ser admitido,
de acordo cos parámetros de ponderación establecidos polas tres universidades do
SUG para o acceso aos estudos oficiais de grao no curso académico 2019-2020.
En todo caso, cando se produza empate para a adxudicación de prazas,
terán opción preferente os estudantes con títulos adscritos ás ramas de
coñecemento nas que se atopen as ensinanzas de grao que desexen cursar.
4.4.- Para estudantes que teñan superada a PAU segundo normativas anteriores á
establecida pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio:
A nota de admisión será a cualificación definitiva para o acceso á
universidade que obtivesen no seu momento. Non obstante o anterior, aqueles que
queiran aumentar a súa nota de admisión poderán presentarse á Parte Voluntaria
da proba de avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e a nota de
admisión calcularase do seguinte xeito:
Nota de admisión = CDAU + a * M1 + b * M2

CDAU =

Cualificación definitiva de acceso acadada con anterioridade.
Cualificacións dun máximo de dúas das materias da Parte Voluntaria da ABAU
M1, M2 =
das que se examinase o alumno/a que proporcionen mellor nota de admisión.
Parámetros de ponderación das materias da Parte Voluntaria da ABAU que
a, b =
proporcionen mellor nota de admisión.
De ser o caso, a nota de admisión incorporará as cualificacións das materias
da Parte Voluntaria da ABAU no caso de que estas materias estean adscritas á
rama de coñecemento do título ao que se queira seren admitido, de acordo cos
parámetros de ponderación establecidos polas tres universidades do SUG para o
acceso aos cursos académicos 2019-2020.
4.5.- Estudantes que se atopen en posesión do título de Bacharelato Europeo
en virtude das disposicións contidas no convenio polo que se establece o
Estatuto das Escolas Europeas, feito en Luxemburgo o 21 de xuño de 1994 e
estudantes que obtivesen o Diploma de Bacharelato Internacional, expedido
pola Organización de Bacharelato Internacional, con sede en Xenebra (Suíza).
A súa nota de Acceso será a Nota da credencial expedida por la UNED u
órgano competente equivalente. Aqueles que desexen aumentar a súa Nota de
Acceso á Universidade (NAU), poderán presentarse á Proba de Competencias
Específicas (PCE) organizada pola UNED ou –de ser o caso- á Parte Voluntaria da
ABAU. De ser o caso, a súa Nota de Admisión incorporará:
- A ponderación dun máximo de dúas da materias das que se examinase na Proba
de Competencias Específicas (PCE) organizada pola UNED, que proporcionen
mellor nota de admisión.
- A ponderación dun máximo de dúas das catro materias da Parte Voluntaria da ABAU
das que se examinase o alumno/a, que proporcionen mellor nota de admisión.
En todos os casos, as materias estarán adscritas á rama de coñecemento do título
ao que se queira ser admitido, de acordo cos parámetros de ponderación establecidos
polas tres universidades do SUG para o acceso aos estudos oficiais de grao no
curso académico 2019-2020.
Nota de admisión = NCR-UNED + a * M1 + b * M2
NCR-UNED = Nota Credencial expedida pola UNED ou órgano competente
Cualificacións dun máximo de dúas das materias da PCE-UNED ou –de
M1, M2 = ser o caso- da Parte Voluntaria da proba ABAU que proporcionen mellor
nota de admisión.
Parámetros de ponderación das materias M1 e/ou M2 que proporcionen
a, b =
mellor nota de admisión.
4.6.- Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos equivalentes ao título
de Bacharelato procedentes de sistemas educativos de Estados membros da
Unión Europea ou de outros Estados cos que haxa subscrito acordos
internacionais aplicables ao respecto, en réxime de reciprocidade.
A súa nota de Acceso será a Nota da credencial expedida por la UNED o u
órgano competente equivalente. Aqueles que desexen aumentar a súa Nota de
Acceso á Universidade (NAU), poderán presentarse á Proba de Competencias
Específicas (PCE) organizada pola UNED ou –de ser o caso- á Parte Voluntaria da
ABAU. A súa Nota de Admisión incorporará:
- A ponderación dun máximo de dúas da materias das que se examinase na Proba de
Competencias Específicas (PCE) organizada pola UNED, que proporcionen mellor

nota de admisión.
- A ponderación dun máximo de dúas das catro materias da Parte Voluntaria da ABAU
das que se examinase o alumno/a, que proporcionen mellor nota de admisión.
En todos os casos, as materias estarán adscritas á rama de coñecemento do título
ao que se queira ser admitido, de acordo cos parámetros de ponderación establecidos
polas tres universidades do SUG para o acceso aos estudos oficiais de grao no
curso académico 2019-2020.
Nota de admisión = NCR-UNED + a * M1 + b * M2
Nota Credencial expedida pola UNED ou órgano competente
Cualificacións dun máximo de dúas das materias da PCE-UNED ou –de
M1, M2 = ser o caso- da Parte Voluntaria da ABAU que proporcionen mellor nota de
admisión.
Parámetros de ponderación das materias M1 e/ou M2 que proporcionen
a, b =
mellor nota de admisión.

NCR-UNED =

4.7.- Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos diferentes ao título
de Bacharelato, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior
de Artes Plásticas e Deseño, ou de Técnico Deportivo Superior do Sistema
Educativo Español, procedentes de sistemas educativos de Estados membros
da Unión Europea ou de outros Estados cos que haxa subscrito acordos
internacionais aplicables ao respecto, en réxime de reciprocidade.
A súa nota de Acceso será a Nota da credencial expedida por la UNED u
órgano competente equivalente. Aqueles que desexen aumentar a súa Nota de
Acceso á Universidade (NAU), poderán presentarse á Proba de Competencias
Específicas organizada pola UNED ou –de ser o caso- á Parte Voluntaria da ABAU. A
súa Nota de Admisión incorporará:
- A ponderación dun máximo de dúas da materias das que se examinase na Proba
de Competencias Específicas (PCE) organizada pola UNED, que proporcionen
mellor nota de admisión.
- A ponderación dun máximo de dúas das catro materias da Parte Voluntaria das que
se examinase o alumno/a na proba ABAU, que proporcionen mellor nota de admisión.
En todos os casos, as materias estarán adscritas á rama de coñecemento do título
ao que se queira ser admitido, de acordo cos parámetros de ponderación
establecidos polas tres universidades do SUG para o acceso aos estudos oficiais de
grao no curso académico 2019-2020.
Nota de admisión = NCR-UNED + a * M1 + b * M2
NCR-UNED = Nota Credencial expedida pola UNED ou órgano competente
Cualificacións dun máximo de dúas das materias Proba de Competencias
M1, M2 = Específicas organizada pola UNED ou –de ser o caso- da Fase Voluntaria
da ABAU que proporcionen mellor nota de admisión.
Parámetros de ponderación das materias M1 e/ou M2 que proporcionen
a, b =
mellor nota de admisión.
4.8.- Estudantes estranxeiros en posesión dos títulos, diplomas ou estudos
declarados equivalentes ou homologados aos títulos oficiais de Técnico
Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas e
Deseño ou de Técnico Deportivo Superior pertencente al Sistema Educativo
Español, sen prexuízo do disposto no artigo 4 do RD 412/2014, de 6 de xuño.

A súa Nota de Acceso á Universidade (NAU) será a Nota proporcionada pola
súa credencial (NC) de avaliación ou homologación polo Ministerio de Educación, da
credencial da UNED ou órgano competente equivalente.
Aqueles que desexen aumentar a súa Nota de Acceso á Universidade
(NAU), poderán presentarse á Proba de Competencias Específicas (PCE)
organizada pola UNED ou –de ser o caso- á Parte Voluntaria da ABAU. A súa
Nota de Admisión incorporará:
- A ponderación de ata dúas materias da Proba de Competencia Específicas (PCE)
organizada pola UNED das que se examinase o alumno/a e proporcionen mellor nota
de admisión.
- A ponderación dun máximo de dúas das catro materias da Parte Voluntaria das
que se examinase o alumno/a na proba ABAU, que proporcionen mellor nota de
admisión.
En todos os casos, as materias estarán adscritas á rama de coñecemento do título
ao que se queira ser admitido, de acordo cos parámetros de ponderación establecidos
polas tres universidades do SUG para o acceso aos estudos oficiais de grao no
curso académico 2019-2020.
Nota de admisión = NCR-UNED + a * M1 + b * M2
NCR-UNED = Nota Credencial expedida pola UNED ou órgano competente
Cualificacións dun máximo de dúas das materias da Fase Específica da
M1, M2 = PAU-UNED, da PAU-2016 ou da Fase Voluntaria da proba ABAU que
proporcionen mellor nota de admisión.
Parámetros de ponderación das materias M1 e/ou M2 que proporcionen
a, b =
mellor nota de admisión.
4.9.- Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos homologados ou
declarados equivalentes ao título de Bacharelato do sistema Educativo
Español, procedentes de sistemas educativos de Estados que non sexan
membros da Unión Europea cos que non se teñan subscrito acordos
internacionais para o recoñecemento do título de Bacharelato en réxime de
reciprocidade, homologados ou declarados equivalentes ao título de
Bacharelato do Sistema educativo Español.
Para estes estudantes a súa Nota de Acceso será a Nota proporcionada na
súa credencial de avaliación polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, a
credencial da UNED ou do órgano competente equivalente.
Aqueles estudantes que desexen aumentar a súa Nota de Acceso á Universidade
(NAU) deberán presentarse á Proba de Competencias Específicas (PCE)
organizada pola UNED ou –de ser o caso- á Fase Voluntaria da ABAU. A súa Nota
de Admisión incorporará:.
- A ponderación de ata dúas materias das que se examinase o alumno/a na Proba de
Competencias Específicas (PCE) organizada pola UNED que proporcionen mellor
nota de admisión.
- A ponderación dun máximo de dúas das catro materias da Parte Voluntaria das que
se examinase o alumno/a na ABAU, que proporcionen mellor nota de admisión.
En todos os casos, as materias estarán adscritas á rama de coñecemento do
título ao que se queira ser admitido, de acordo cos parámetros de ponderación
establecidos polas tres universidades do SUG para o acceso aos estudos oficiais de
grao no curso académico 2019-2020.

Nota de admisión = NC-MECD + a * M1 + b * M2
Nota Credencial de homologación polo Ministerio de Educación,
Cultura e Deporte ou órgano competente.
Cualificacións dun máximo de dúas das materias da Proba de
M1, M2 =
Competencias Específicas (PCE) organizada pola UNED ou da
Parte Voluntaria da ABAU que proporcionen mellor nota de
Parámetros de ponderación das materias M1 e/ou M2 que
a, b =
proporcionen mellor nota de admisión.

NCR-MECD ou UNED =

